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 מתפרסמות כזה הצעות חוס מטעם הממשלה:

 חזק בתי המשפס (תיקון מס׳ 06, התשנ"ג-992ו [516]

(להלן - החוק העיקרי), 1  תיקון סעיף נ5 1. בסעיף 51 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בסעיף קטן (א), כמקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) עבירות שעונשן קנס בלבד או מאסר לתקופה שאינה עילה על שבע שנים, למעט

 עבירות המנויות כחלק א׳ לתוספת השניה! אולם מותר להעמיד אדם לדין לפני בית־ משפט

 שלום בשל עבירה מן העבירות המגוידת בחלק א׳ או בחלק.ב׳ לתוספת השניה, אם החליט

 על כך פרקליט מהרז, ובלבד שבשל עבירה מן העבירות המנוירת בחלק ב׳ לתוספת השניה

 לא יוטל מאסר העולה על שבע שנים.״

 החלפת התוספת 2. במקום התוספת השניה לחוק העיקרי יבוא:

 השניה

 "תוספת שניה

 (סעיף 51)

 חלק א׳ י

, שעונשן מאסר תמש שנים לפתות, הקבועות  עבירות לפי חוק העונשין, התשל״ז-21977

 בסימן ה׳ לפרק טי, ובסעיפים 392, 393, 415, 423 ו־424.

 חלק ב׳

.״  עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-31973

ר כ ס י ה ר כ  ד

 בהסכמת בשיא בית המשפט העליון לשם ייעול מערכת בתי
 המשפט.

 ביום 4 בפברואר 1992 קיבלה הכנסת בקריאה שניה

 מוצע להביא שוב לפני הכנסת את הצעת החוק כפי
 שגובשה בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בהסכמת

 הממשלה.

 הנוסח המוצע בזה הוא הנוסח שגובש לאחר דיון מקיף
 וממצה בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ואשר כאמור

 לעיל נמחק עקב ההסתייגות האמורה.

 ובקריאה שלישית את חוק בתי המשפט (תיקון מס׳ 15),
 התשנ״ב-1992 (להלן - תיקון מס׳ 15}, שהציעה הממשלה.
 כקריאה השניה נתקבלה הסתייגות שהביאה למחיקה של
 סעיפים שהיד אמורים להעביר לבית משפט השלום את
 הסמכות לדון בעבירות פליליות שעונשן עד שבע שנות
 מאסר (סעיפים 7 ו׳16 של הצעת החוק שפורסמה בהצעות

 חוק התשנ״א, עמי 319).

 ההצעה להגדיל את סמכות בית משפט השלום בעניינים
 פליליים. היתה נדבך מרכזי בשינויים שהציע שר המשפטים

 י ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
 2 סייח התשלי׳ז, עמ׳ 226.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ׳ 526.
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 חוק רשות השידור (הודאת שעה), התשנ״ב-1992 [517]

 1. בכל מקום בסעיף 29 (א) לחוק רשות השידוד, התשכ״ה־־1965! (להלן - החוק), ובתקנות אגדיל בעי

 לפיו, בו נאמר ״הועד המנהל״, יבוא: ״ועדת הכספים של הרשות״ לענין - מקלטים

 (1) הטלתה של אגרת הטלוויזיה לשנת הכספים 1992 ושיעורה בתחולה מיום כ״ה־ בטבת

 התשנ״ב(1 בינואר 1992), קביעת שיעודי תשלומה ומועדי תשלומה למשלמים בשיעורים

 או באמצעות הוראת קבע בבנק:

 (2) הטלתה של אגרת הרדיו ושיעורה ברכב מנועי לשנה החל ביום כ״ז באדר ב׳

 התשנ״ב (1: באפריל 1992):

 (3) קביעת שיעור ההנחה למשלמים מראש את מלוא אגרת הטלוויזיה:

 (4) קביעת שיעור אגרת הטלוויזיה בבתי מלון.

 2. יושב ראש רשות השידור יפרסם ברשומות הודעה על סכומי האגרה, שיעורי תשלומה פיסום ברשימות

 ומועדי תשלומה, בפי שיוטלו לפי סעיף 1.

 3. על אף האמור בסעיף 19(3) לחוק, יוכנו ויוגשו לממשלה לאישור התקציב הרגיל ותקציב תקציב

 הפיתוח לשנת הכספים 1992 על ידי ועדת הכספים של הרשות.

. ר ב ס י ת ר ב  ד

 מוצע׳ להסמיך את ועדת הכספים של הרשות כמקום
 הועד המנהל של הרשות - לקבוע את תקציב הרשות ואת
 גובה האגרה לשנת התקציב 1992 כדי למנוע תקלות

 העלולות לשתק את פעולת הרשות.

 {6 ו 5]

 רשיונות להפעלת
 מוג־וח לשנת 1992

 הוראת שעה

 בחדק נקבע כי לעיסוק עיקרי תיחשב עבודה בפועל
 בנהיגת מונית במשך 6 שנים שקדמו לידם 14.4.86, הוא
 המועד הקובע להגשת בקשות לרשיונות לפי השיטה שהיתה

 מאחר ואין ביום ועד מנהל לרשות השידור, לא קיימת
 בחוק ׳סמכות חוקית להכנת תקציב ולהטלת אגרה לשנת

.1992 

 מצב זה מונע את הפעלת דשות השידדר ומדנע תשלום
 משכורדת לעובדים החל בראשית מרם 1992.

 סייח התשכ״ה, פמ׳ 106: התשמ״א, עמי 78.

 לפי סעיף 6 להדק לתיקרן פקדדת התעבורה(תיקון מם׳
 25), התשנ״א-990ו; (להלן ־ החוק), נקבעה מכסה של 650

 רשיונות לנהגי מוניות שעיסוקם העיקרי נהיגת מונית.

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמי 173.  י

 2 ס׳׳ח התשנ״א, עפ;׳ 35.

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשימות להפעלת מונית) (הוראת שעה),
 התשנ׳׳ג-1992

(ב) לפקודת התעבורה1 (להלן - הפקתה), יוקצה ־  1. (א) כנוס״ לאמור בסעיף 14(א< ו

 בשנת 1992 רשידן להפעלת מדנית לכל מבקש שהגיש למפקח על התעבורה, עד יום ח׳ בתמדז

 התשנ״א(20 ביוני 1991), בקשה לקבלת רשיון ממכסת הרשידנדת לשנת 1990 לפי סעיף 6 לחוק

(להלן - החוק), ונתקיימו בו כל אלה: 2  לתיקדן פקדדת התעבדרה(תיקון מס׳ 25), התשנ״א-1990

ר ב ס י ה ר ב  ד
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 (1) האמור בפסקאות (1), (2) ד-(4< לסעיף 6(א) לחוק;

 (2) הוא לא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית או שהיה בעל רשיון באמיר, שניתן

 לו לפי סעיף 14 ח לפקודה, בין לבדו ובין ביחד עם אחר, עד יום ז׳ בניסן התשל״ח(14

 באפריל 1978);

 (3) רשיון להפעלת מונית לא ניתן מעולם למי מבני משפחתו של המבקש הסמוכים

 על שולחנו, והמבקש מסר תצהיר על כך למפקח על התעבורה.

 (ב) הוראות סעיפים 14(ג) ו־14א עד 14ז לפקודה יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין

 גם על הקצאת רשיונות להפעלת מונית לפי סעיף זה.

ר ב ס  ה

 הצעת החוק באה לתת פתרון לקבוצה קטנה ומיוחדת
 של מבקשים העונים על דרישות החוק ולא זכו לרשיון

 בהגרלה האמורה.

 על המבקש יהיה להוכיח, בין היתר, כי הוא רכש ותק
 בנהיגת מונית למעשה החל בשנת 1978 וכן כי לא קיבל מאדם

 אחר רשיון להפעלת מונית החל בשנה האמורה.

י ר ב  ד

 נהוגה לפני •השיטה הנוכחית, ובמשך 3 שנים לפחות לאחר
 תאריך זה. למפקח על התעבורה הוגשו, לענין החוק, 1284

 בקשות לרשיונות מהמכסה כאמור.

 מתוך 634 מבקשים שלא עלו בגורל, כ*350 היו נהגים שלא
 היו בעלי רשיון להפעלת מונית, ואילו 280 מבקשים היו בעלי

 רשיון להפעלת מונית שקיבלוהו כהעברה מאחר.
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